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Notícies:
La Societat Pallarsactiu, SA,
aprova incorporar al seu Consell
d’Administració el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà

El passat dijous, 13 de desembre, Pallars Actiu va celebrar el seu Consell
d’Administració.
Com a punts més rellevants, Pallars Actiu va acordar
incorporar al Consell d’Administració de la societat al President del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà ja que la societat va ampliar el seu àmbit d’actuació
en aquesta comarca.
Un altre punt destacat és l’acord pres en Consell, és en relació al Pla Director
urbanístic de revisió de sòls no sostenibles de l’Alt Pirineu que està elaborant el
Departament de Territori i Sostenibilitat a través de la secretaria d’Habitat Urbà
i Territori. En aquest sentit , Pallars Actiu va acordar donar tot el suport als
Ajuntaments afectats i sumar-se a la sol·licitud feta pels mateixos al
Departament en demanar una moratòria en la seva aplicació per poder treballar
més a fons el projecte i donar una solució satisfactòria als veïns en particular i
al territori en general.
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Pallars Actiu participa en ...
Jornades de Caça , el Pont de Suert 2018

El Passat 24 de novembre en el marc de la Jornada Tècnica “La carn de caça a
la cuina i al plat” Pallars” organitzada pel Departament d’Agricultura , pesca i
Alimentació, Pallars Actiu va presentar el projecte que esta elaborant amb un
ajut de la diputació de Lleida , d’aprofitament dels recursos cinegètics de les
comarques del Pallars Jussà i Sobirà.
La Jornada que es va celebrar al Pont de Suert tenia com a objectiu posar en
valor un recurs gastronòmic derivat de la caça molt abundant a les nostres
comarques i que en l’actualitat no reb la valoració a Catalunya que si està
rebent a diferents paissos dêuropa i a la resta de l’estat Espanyol.
La caça és un recurs natural que pot generar un ingressos tant directes com
indirectes importants a les nostres comarques . La tranformació i
comercialització de la carn de caça és un pòtencial que cal fomentar en les
zones rurals perque pot ser un sector generador de riquesa i de creació de llocs
de treball molt important. D’altra banda , l’activitat coinegètica ordenada i amb
ple aprofitament és una activitat lligada a l’activitat turística i agroambiental que
reverteix en la conservació del territori i la preservació de l’espai natural
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Jornades serveis Públics i Depoblament Pallars Sobirà 2018

El passat 30 de novembre Pallars Actiu va participar en les Jornades serveis
públics i despoblament que organitzades per la Diputació de Lleida a la capital
del Pallars Sobirà.
Durant la jornada es va fer un repàs a les bnecessitats bàsiques dels territoris
de muntanya per afavorir les condicions d’aquestses zones a l’hora de fixar
població al territori i crear unes bones condicions per al seu desenvolupament
econòmic. En aquest sentit elPresident del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
va defensar la la necessecitat de treballar de manera conjunta per afavorir
aquestes condicions. La societat Pallars Actiu que aplega socis privats i públics
ha d’esdevenir una eina que aglutini i defensi els interesos del territori i impulsi
iniciatives i projectes de desenvolupament econòmic. L’Alcalde de Sort, Raimon
Monterde va destacar l’aposta de la Diputació per estar al costat del territori”
implementant serveis bàsics en relació a l’assistència sanitària, ensenyament i
desplegament de la fibra òptica, com a pun bàsic i essencial per al
desenvolupament d’activitats econòmiques.
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Presentació de la Xarxa d’allotjaments empresarials de Catalunya.
Conjuntament amb el CEI Pallars Jussà, Pallars Actiu formarà part d’aquesta
xarxa de vivers d’empreses de Catalunya. En l’actualitat el Consell Comarcal del
Pallars Jussà disposa dun centre viver d’empreses que impulsem conjuntament
per afavorir aquelles iniciatives empresarials que per iniciar la seva activitat
poden disposar d’una oficina en unes condicions avantatjoses.
La Xarxa creada a nivell de tot Catalunya pretén unir forces entre els diferents
vivers, cercar fonts de finançament conjuntes, implementar formació conjunta i
proposar nous serveis millorant el funcionament de programes dirigits a
empreses i emprenedors.

Pallars Actiu participa en la taula rodona “Emprenedors del Jussà,
obstacles, satisfaccions, secrets, projectes...”
En aquesta taula rodona hi van participar 5 emprenedors del Pallars Jussà del
sector transformador i es va debatre sobre les dificultats que troba un
emprenedor a l’hora de crear un projecte empresarial a la zona al mateix temps
que les oportunitats que aquest territori ofereix a la valorització qualitativa dels
productes. Pallars Actiu ha participat en la creació d’alguns d’aquest projectes i
continua donant assessorament al creixement dels mateixos.
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Pallars Actiu va participar el passat 14 de desembre a la taula rodona
“El futur del turisme esportiu”
Juntament amb altres empreses i associacions dels sector turític, Carles
Rabaneda propietari de ROC ROI i membre de Pallars Actiu van debatre sobre
les bones prespectives de desenvolupament d’aquest segment turistic a les
comarques del Pallars Jussà i Sobirà. El senderisme, les activitats d’aventura
lligades a les aigües braves i tranquiles i el cicloturisme en la seva vesant més
esportiva o cicloturística son recursos a transformar en producte que ja
contribueixen i tenen bones perspectives de creixement per afavorir el
desenvolupament econòmica del territori.

Presentació de la nova empresa ERM, Oli d’oliva de muntanya verge
extra.
El passat 15 de desembre a l’hotel Terradets, l’emprenedor Ivan Caelles fill de
Sant Martí de Barcedana va presentar el nou projecte empresarial “Erm”.
Aquesta iniciativa empresarial presenta com a model de negoci l’elaboració d’oli
verge extra monovarietal de varietats propies de la zona. Fruit de la creació de
l’associació de productors d’oli de la comarca i amb l’ajut que el programa “al
teu gust” està oferint a nivell organitzatiu i formatiu del sector comencen a
sorgirt iniciatives empresarials que posen en valor un recurs qualitativament
molt potent a la comarca.
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Des de Pallars Actiu estem donant suport a aquesta iniciativa empresarial i
acompanyem a l’emprenedor en el proces estratègic de difusió i creixement del
projecte.
Jornada ARRELA’T
Pallars Actiu i l’Oficina Jove del Palalrs Jussà amb la col.laboració de la Diputació
de Lleida, va celebrar el passat 7 de desembre la jornada Arrela’t.
En la jornada en la que hi van participar una trentena de joves emprenedors i
empresaris de la comarca, es va treballar a través d’un joc d’estratègia
empresarial el talent, iniciativa i imaginació dels 6 equips que es van crear a
l’hora de disenyar un projecte de negoci. Entre els 6 equips va sortir un
guanyador que va rebre un premi al seu treball, esforç i creativitat empresarial.
En el trancurs de la jornada , diversos emprenedors van explicar la seva
experiencia a l’hora de crear el seu projecte empresarial generant una sessio de
networking entre els participants per afavorir el coneixement de situacions
reals, compartir contactes i generar sinèrgies de treball.
Ja jornada que es va desenvolupar en un ambient de treball i lúdic va comptar
amb una degustació de productes pallaresos i va estar amenitzada per música
en directe.
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Càpsules formatives coorganitzades amb el
servei de dinamització econòmica del Pallars
Jussà
Estratègies per triomfar a Instagram
Organitzat en col·laboració amb el CEI Pallars el passat 22 de novembre es va
portar a terme la càpsula formativa “Estratègies per triomfar a Instagram”
adreçat a empresaris i emprenedors, hi van participar una trentena
de
persones. El curs va fer un repàs exhaustiu a les tècniques a utilitzar per fer
present l’empresa a instagram i utilitzar aquesta eina per millorar la
comunicació amb els clients i incrementar les vendes.

Decàleg per una empresa legalment ordenada
El passat 13 de desembre , en col·laboració amb el CEI Pallars Jussà vam
organitzar la càpsula formativa “Decàleg per una empresa legalment ordenada”.
Una quinzena d’empresaris i emprenedors van participar en aquesta formació
que va repassar les diferents etapes i elements a tenir en compte per gestionar
una empresa amb rigor i de manera efectiva
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L’Oficina Jove del Pallars Sobirà amb la col.laboració de Pallars Actiu,
uneix demanda i oferta per les contractacions d’hivern.
Amb l’objectiu de fixar gent al territori i donar estabilitat a les empreses, des de
Pallars Actiu hem col·laborat amb l’Oficina Jove del Pallars Sobirà, organitzant el
passat dimarts 27 de novembre una jornada per facilitar el contacte entre les
empreses que busquen treballadors per a la campanya d’hivern i els joves que
cerquen feina.

En total, s’han presentat 43 vacants de feina a les quals han pogut optar els 34
candidats participants; 19 dones i 15 homes, amb una mitjana d’edat al voltant
dels 26 anys i estudis superiors. Durant la jornada, tant els joves, com els
empresaris han comptat amb una oferta formativa específica, pensada per oferir
pautes i recursos que facilitin el desenvolupament dels respectius rols com a
candidats d’una banda i com a gestors de l’altra.
Amb posterioritat a la formació han tingut lloc les rondes d’entrevistes breus
entre empresaris i candidats, amb l’objectiu que uns i altres tinguin l’oportunitat
d’identificar oportunitats mútues de treball i col·laboració.
La primera jornada d’aquestes característiques ja es va celebrar durant la
campanya d’estiu. Els bons resultats han portat a l’Oficina Jove del Pallars ha
organitzar aquesta segona
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Assessorament empresarial i financer ambdues
comarques
Durant aquest últims dos mesos hem assessorat un total de tres nous projectes
empresarials que es volen portar a terme a la comarca del Pallars Jussà.

Treballant i avançant en els projectes de la malteria i
producte cinegètic
Tal i com us hem anat informat en els darrers butlletins, Pallars Actiu amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida esta treballant dos projectes: Estudi per a
la implantació d’una malteria cervesera i l’estudi per l’aprofitament dels recursos
cinegètics de les comarques del Pallars. Ambdós estudis estan en fase de
finalització i els presentarem durant el primer trimestre de 2019.
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I a més ...
 Ens reunim, mensualment, amb el nostre Consell Assessor
 Ens reunim, trimestralment, amb el nostre Consell d’Administració

 Telemàticament us enviem tot tipus d’informació relativa als ajuts,
formació i esdeveniments, dirigida als emprenedors o empresaris que ens
facin
arribar
les
institucions,
administracions
o
instituts
de
desenvolupament. Al nostre facebook:

@pallarsactiusa

 Seguim recolzant i treballant amb diferents projectes estratègics per a la
comarca

Contacta amb PALLARSACTIU,SA:
Gerència
C/ Pau Casals, 14
Tel. 973 653 279
e-mail: admin@pallarsactiu.cat

